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العودة وحتقيق  التحرير  أفضل..إلجناز  فلسطيين  واقع  حنو 

الحهـاد

nashrataljihad@hotmail.com : تواصلوا معنا عبر البريد اإللكتروني

رســــــــالي  منــــــــوذج   املطـــــلـــوب 
يف  بـاحلــــق  يصــــــــــــدع   جمـــاهـــــد 
يتفــــانـــى و  املرحـــــلـــة   هــــــذه 
علـــى  اجلماهــــر  خدمــــة   يف 

كافة األصعدة.
الشقاقي فتحي  د.  املعلم  الشهيد 

إرادتنا أقوى من جربوتهم..انتصر خضر عدنان وانكسرت عنجهية االحتالل

القدس ال تريد شجبًا وال تنديدًا، بل تريد مقاومة حقيقية!..
األيام  خالل  القدس  دخلت 
جديدة  حلقة  املاضية  القليلة 
من الصراع املفتوح مع العصابات 
تستهدف  التي  الصهيونية، 
أحياء  من  تبقى  ما  تهويد 
وإفراغها من  املدينة،  عربية في 
العربية،  ومؤسساتها  أبنائها 
مقدساتها  على  والسيطرة 
املهددة  واإلسالمية  املسيحية 
احلفر  سياسة  جراء  باإلنهيار، 
وتصديع أس��اس��ات��ه��ا   حت��ت 

بنيانها، والعبث بساحاتها، في 
أمر  وفرض  لتقاسمها  محاولة 
احلرم  في  احلال  هو  كما  واقع، 

اإلبراهيمي مبدينة اخلليل!..  
الليكودي  التهديد  فبعد   

األقصى  املسجد  باقتحام 
عن  األنباء  تواترت  امل��ب��ارك،  
الصهيونية  العصابات  دخول 

حتت  املسجد،  ساحات  إل��ى 
األمنية املشددة، حيث  احلراسة 
هستيرية  مبمارسات  قامت 
املقدسات،  تدنيس  في  وشائنة 
وحت��دي��اً  اس��ت��ف��زازاً  تقل  ال 

 

ولإلنسانية  املسلمني  ملشاعر 
اجلنود  فعلة  ع��ن  جمعاء، 
القرآن  مزقوا  الذين  األميركيني 
قبل  أفغانستان،  في   الكرمي 
أيام معدودة، أمام مرآى ومسمع 
من  فيه  مب��ا  أج��م��ع،   العالم 
قادة عرب ومسلمني ومنظمات 
إنسانية  وهيئات  ودولية  عربية 
بينما  وحقوقية،   وثقافية 
توضع سلطات اإلحتالل احلواجز 

اجلائرة  والقوانني  والعراقيل 
دون  الفلسطينيني  دخول   ملنع 
املسجد  إلى  عاماً   45 ال�  سن 

األقصى ألداء فريضة الصالة. 
الصهيونية  اخملططات  إن 
تهويد  ت��س��ت��ه��دف   ال��ت��ي 
أرض  من  تبقى  ما  وصهينة 
تاريخية  ومعالم  فلسطينية 
خافية  تعد  لم  ومقدسات، 
في  تطرح  وه��ي  أح��د،  على 
مشروع  وآخرها  والعلن،  السر 
عام  )م��دي��ر  بنت«  »نفتالي 
»يهودا  مجلس  يسمى  م��ا 
والسامرة«( والذي يقضي بضم 
تشكل التي  »س��ي«   مناطق 

60 % من أراضي الضفة الغربية 
وتشمل  الكيان،  سيادة  إلى 
والكتل  امليت  والبحر  األردن  غور 

يقترح  كما  اإلستيطانية... 
مصر...  إلى  تدريجياً  غزة  ضم 
مع  امل��ش��روع  ه��ذا  ويتساوق 
اختالف  على  العدو،  قادة  أفكار 
احلزبية،  وانتماءاتهم  تالوينهم 
مستشار  حملها  ما  وآخرها 
إسحق  نتنياهو،  بنيامني 
في  عمان  اجتماع  إلى  موخلو، 
أمام  وعرضها   ،2012/1/25
السيد  الفلسطيني  املفاوض 
تقف  وحيدة  عريقات!..  صائب 
تدافع  املواجهة،  في   القدس 
عن مقدسات العرب واملسلمني 
بأطفالها  احل���ي،  بلحمها 
ورجالها،  بنسائها  وشيوخها، 

حني  في  وشاباتها،  بشبابها 
العرب  وامللوك  الرؤساء  يشيح 
فلسطني  ع��ن  بوجوههم 
ومقدساتها، ويقفون في جبهة 
سالحهم  يوجهون  أخ���رى... 
ويسخرون  املسلمة،  إبران  إلى 
الفتعال  وإعالمهم  أموالهم 
هذا  في  األهلية  واحلروب  الفنت 
البلد العربي وذاك، ويستدرجون 
نهار  ليل  اإلستعمارية  القوى 
وتدمير  املقاومة،  قوى  لضرب 
الوطن  ف��ي  ال��ص��م��ود  ق��الع 
العربي... ويواصلون التطبيع مع 

العدو!..
الفلسطينيون  »القادة«  أما 
املتعثرة  باملصاحلة  فمشغولون 
واحدة  خطوة  تتقدم  لم  التي 
عليها  التوقيع  منذ  األمام،  إلى 
ومهجوسون  املاضي...  أيار  في 
واحلصص  اإلنتقالية  باحلكومة 
بحبال  ومربوطون  ال��وزاري��ة... 
وأوه��ام  العبثية،  املفاوضات 
مجلس  في  الضائعة  الدولة 
املواجهة  وبأشكال  األم��ن...  

خيار  إسقاط  بعد  العدو،  مع 
ومالحقة  املسلحة،  املقاومة 
في  وزجهم  البنادق  حملة 

املعتقالت!.. 
إن القدس ليست بحاجة إلى 
واإلستنكار،  الشجب   بيانات 
وامللوك،  الرؤساء  فتات  إلى   وال 
وال إلى أشباه الرجال... إن القدس 
حقيقية  مقاومة  إلى  بحاجة 
الصعد  كل  على  ومستمرة، 

املقدمة  وف��ي  واملستويات، 
املسلحة،  امل��ق��اوم��ة  منها 
التي  الوحيدة  التخاطب  لغة 
القدس  إن  العدو...  يفهمها 
كإرادة  إرادة  إلى  ماسة  بحاجة 
عدنان  خضر  اجلهادي  الشيخ 
على  اخلاوية  مبعدته  املنتصر 

السجان... 

إفتتاحية العدد
املصاحلة والقدس

عل��ى عك��س م��ا كان مأموالً 
منهما، لم يتوص��ل االجتماعان 
الل��ذان عقدا في القاهرة الى أية 
نتائج ملموسة وعملية؛ فاجتماع 
الهيئة القيادية املؤقتة لم يصل 
ال��ى حل اخلالفات القدمية.  ال! بل 
إليها خالفات مس��تجدة  أضاف 
تناقلتها وس��ائل اإلعالم، تش��ير 
ال��ى أن اتف��اق املصاحل��ة برمته 
أصب��ح على احمل��ك، رمب��ا بانتظار 
متغيرات إقليمية يراهن البعض 
عليها.  وباملثل، عصفت اخلالفات 
باجتماعات جلنة تفعيل منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية، ما أدى 

الى تأجيل االجتماعات.  
تأت��ي ه��ذه اخلالف��ات في ظل 
لتغيير  سعي صهيوني محموم 
الواقع القائم ف��ي القدس، وفي 
املسجد األقصى حتديداً، وفي ظل 
تصاعد احلركة األسيرة في داخل 
زنازين االحت��الل، وفي ظل تنامي 
مشاعر الغضب بني أبناء شعبنا 
ف��ي الداخ��ل واخلارج، وال س��يما 
ف��ي الضف��ة الغربي��ة، بس��بب 
استمرار املمارسات والسياسات 

الصهيونية.
ف��ي املاض��ي، كان��ت قضيت��ا 
مح��ركاً  واألس��رى  األقص��ى 
رئيس��اً من محركات االنتفاضة 
وال  الفلس��طينية؛  الش��عبية 
ي��زال الوض��ع على حال��ه اليوم.  

وب��دالً م��ن التماهي م��ع حركة 
ووض��ع  الفلس��طيني  الش��ارع 
واملش��اريع  واخلطط  التص��ورات 
الت��ي متكن ش��عبنا م��ن حتقيق 
أهدافه الوطنية العليا، تفش��ل 
اجتماعات القاهرة في احلفاظ ولو 
على صورة الوح��دة التي يتطلع 
بل  الفلسطيني،  إليها ش��عبنا 
وتضي��ف إليه��ا األزم��ات!  فأين 
تكم��ن املش��كلة: ه��ل ال ت��زال 
األزم��ة بني حم��اس وفت��ح أزمة 
بني مش��روعني أم أصبحت أزمة 

حكم وسلطة؟!
املصاحل��ة متعث��رة، وقد تصل 
الى الفشل لسبب بسيط جداً، 
هو أن��ه لم يت��م التط��رق إليها 
من بابها الصحي��ح، أال وهو باب 
الرؤية الوطني��ة املوحدة ملعاجلة 
للش��عب  احلقيقي��ة  القضاي��ا 
مقدمتها  وف��ي  الفلس��طيني، 
قضية األقصى، وتهويد القدس، 
وح��ق  واالس��تيطان،  واألس��رى، 
املصاحل��ة س��تتحقق  الع��ودة.  
عندم��ا يت��م االتفاق عل��ى تبني 
املقاومة كخيار استراتيجي وحيد 
ملواجهة املش��اريع والسياس��ات 
االخت��الف  أم��ا  الصهيوني��ة.  
أم��ور تفصيلية  والتقاتل ح��ول 
وداخلية، فإنه س��يؤدي الى مزيد 
من التشرذم، ويؤخر املصاحلة، بل 

ويفشلها.

والالجئ��ني،  الق��دس  وقضي��ة 
مس��قطاً رهان��ات م��ن راهن��وا 
على صرف أنظارن��ا نحو قضايا 
ثانوي��ة.  فعندما حرك الش��يخ 
اجملاه��د الش��ارع الفلس��طيني 
والعرب��ي، ل��م يحرك��ه إلنق��اذ 
لفلسطني،  التي مينحها  حياته 
بل الس��تعادة الوع��ي والطريق، 
ومغ��ادرة حقبة التي��ه والضياع 
وراء سراب الس��الم اخملادع الذي 
ميك��ن االحتالل م��ن نهب أرضنا 
يوميا، وسجن شعبنا، في غياب 
املواجه��ة الش��املة م��ع ع��دو 
طابت ل��ه لعبة املفاوضات التي 
مكنته من تنفي��ذ كل أهدافه، 

وبال خسائر!
لقد أصبح هذا البطل اجملاهد 
رم��زاً عاملي��اً وإنس��انياً وعربي��اً، 
قبل أن يكون رمزاً فلس��طينياً.  
فخضر عدنان وحدنا حوله رغم 
انقس��امنا وانش��طارنا الكبير، 
ق��ال لن��ا إن ص��راط فلس��طني 
مس��تقيمة، وم��ن ح��اد عنه��ا 

حلزبية ضيق��ة أو ملصالح فئوية 
فقد ض��ل الطريق.  وص��رخ بنا 
بصوت م��دو: »فلس��طني أكبر 
من��ا جميعاً«، فس��معنا صوته 
واجتمعنا حول فلسطني وحوله 

رغم اجلراح التي أثخنتنا..
حقق��ه  ال��ذي  االنتص��ار  إن 
الشيخ عدنان يتوجب تكريسه 

الرس��مية  املس��تويات  عل��ى 
والش��عبية، سياس��ياً وقانونياً، 
اإلداري،  االعتق��ال  ملواجه��ة 
بالبناء على هذا االنتصار.  وهذا 
التكري��س يتطل��ب العمل وفق 
اس��تراتيجية متكامل��ة إلنهاء 
التعس��فية.    السياس��ة  ه��ذه 
تعتق��ل  االحت��الل  فس��لطات 
حت��ى اآلن أكثر من خمس��مائة 
معتق��ل إداري، بينه��م عش��رة 
أطف��ال وخم��س أس��يرات دون 
تهم��ة أو محاكم��ة.  كم��ا وأن 
الش��يخ خض��ر عدنان أش��عل 
آالف  خمس��ة  قراب��ة   قضي��ة 
س��جون  ف��ي  يقبع��ون  أس��ير 
ومعتقالت اإلحتالل الصهيوني، 
م��ن  ل��ه  يتعرض��ون   وم��ا 
ف��ي  تص��ل  فظ��ة   انته��اكات 
كثير م��ن األحيان ملصاف جرائم 
ضد اإلنسانية، بحسب توصيف 

القانون الدولي واإلنساني.

عدن��ان  خلض��ر  فهنيئ��اً   
احلرية.. وهنيئاً لفلس��طني هذا 
االنتصار الكبير على الس��جان 
الش��كر  وكل  الصهيون��ي؛ 
واإلجالل لكل من خرج متضامناً 
ومدافع��اً عن فلس��طني الوطن 
والش��عب.. عن فلسطني خضر 
أيه��ا العظماء  عدنان.  ش��كراً 

 واألحرار القابضون على املقاومة 
كما اجلمر؛ ش��كراً للمؤسسات 
واملدارس  واجلامع��ات  والنقابات 
ش��كراً  واألح��زاب..  والهيئ��ات 
لألكادمييني والش��باب والشابات 
والط��الب والطالب��ات.. ش��كراً 

لفلسطني.. كل فلسطني.

أس��طورية  معرك��ة  ف��ي 
اس��تمرت 66 يوماً على التوالي، 
احلرك��ة  ف��ي  تاري��خ  ألول م��رة 
األس��يرة الفلس��طينية، سطر 
الشيخ اجملاهد خضر عدنان، »أبا 
عبد الرحمن« القيادي في حركة 
اجلهاد االس��المي في فلسطني، 
صفح��ات مش��رقة ف��ي تاريخ 
الش��عب الفلس��طيني اجملاهد 

ومقاومته.
لقد ضرب الشيخ خضر بعرض 
احلائ��ط ما يس��مى ب�«االعتقال 
الع��دو  يفرض��ه  ال��ذي  اإلداري« 
على بعض أسرانا األبطال داخل 
الس��جون الصهيوني��ة؛ انتصر 
على اجلالد وقهره بإرادة فوالذية، 
م��ا دفع القن��اة »اإلس��رائيلية« 
الس��ابعة ال��ى الق��ول: »خضر 
عدنان قهر »إسرائيل« وأرضخها 

لشروطه..«

لقد حتدى اجملاهد خضر عدنان 
االجراءات الصهيونية، وش��كل 
للوح��دة  مح��ركاً  بخطوت��ه 
الوطني��ة عل��ى األرض، ونقطة 
املقاوم  الوطني  للحراك  انطالق 
حت��ى التحري��ر؛ فخض��ر عدنان 
ما ع��اد ميث��ل نفس��ه، وال يعبر 
ع��ن طموح ف��ردي، وال يس��عى 
لبطولة ش��خصية، مبق��دار ما 
يراكم بطولة جماعية لإلنسان 
ال��ذي  الص��ادق  الفلس��طيني 
يرفض الهزمية، ويرفض االعتراف 

بدولة الصهاينة.
اخلاوي��ة  األمع��اء  فمعرك��ة 
البط��ل اجملاهد  الت��ي خاضه��ا 
الش��يخ خض��ر عدن��ان، أعادت 
وع��رب،  كفلس��طينيني  لن��ا، 
بعض��اً م��ن كرامتن��ا؛ وأع��ادت 
توجيه البوصلة في صراعنا مع 
العدو، نحو إحدى أكثر قضايانا 
جوهري��ة، وهي قضية األس��رى 
القابعني في س��جون االحتالل، 

على خطى الشيخ خضر... هناء الشليب ختوض معركة االمعاء اخلاوية مرصد اجلهاد
•   بع��د وف��اة إح��دى األمه��ات عل��ى أب��واب املستش��فيات ف��ي 
 لبن��ان، وتش��كيل جلنتي حتقي��ق، إحداهم��ا تابعة لألون��روا واألخرى 
جنائية رس��مية، قرر بعض أبناء اخمليم ال��ذي وقعت فيه حالة الوفاة 
إعداد خطوات تصعيدية ستبصر النور خالل األيام القليلة املقبلة!.

•   يقدر بعض املتابعني أن حجم املش��اركة ف��ي مخيمات لبنان في 
مس��يرة القدس العاملية في ذكرى يوم األرض باجتاه القدس، سيكون 
كبيراً وحاش��داً، نظراً ملش��اركة املالي��ني من العرب واملس��لمني في 

املسيرة من مختلف أنحاء العالم!.
•   ش��ككت أوس��اط قيادية فلس��طينية بإمكاني��ة تطبيق »إعالن 
الدوح��ة« عملياً، نظراً للمخاطر الكبيرة التي قد يخلفها ذلك على 

الوحدة الداخلية لفصيل فلسطيني كبير!.
•   أفادت مصادر مطلعة بحدوث تالس��ن حاد بني ممثلي تنظيمني في 
اجتماع��ات القاهرة، وص��ل الى حّد تبادل الش��تائم، وأّدى الى تأجيل 

اجتماعات جلنة تفعيل م.ت.ف  .

العدو الصهيوني يعترف بالهزيمة

صمود الشيخ خضر 
عدنان هو مراكمة 
للبطولة اجلماعية 

للشعب الفلسطيين

استطاع خضر عدنان 
أن جيعل من األسري 

الفلسطيين رمزًا 

 

عامليًا للصمود

جتربة الشيخ عدنان 
فتحت الطريق إلنهاء 

االعتقال اإلداري 

 ما جيري يف القدس
 هو حماولة لتقامسها 

وفرض أمر واقع

املقاومة وحدها هي 
 السبيل ملواجهة 

املشروع الصهيوني 
وحترير األقصى

القدس ال تريد خطابات 
وال اعتصامات بل 

مشاريع عمل واضحة 
النقاذها وحتريرها

هناء  اجملاهدة  االسيرة  فضلت 
االمعاء  معركة  خوض  الشلبي 
اجلائر  للحكم  الركوع  على  اخلاوية 
على  انها  معلنة  االداري،  واالعتقال 
عدنان.   خضر  اجملاهد  الشيخ  خطى 
التوالي  على  عشر  اخلامس  فلليوم 
الشلبي  هناء  األسيرة  تواصُل 
تخوضها  التي  اإلرادِة  معركَة 
انتصاراً لكرامتها، ورفضاً لسياسة 
االعتقال اإلداري التعسفي، ورفضاً ملا 
تعرضت له على يد االحتالل وضباِط 
مخابراته اجملرمني، فور اعتقالها من 
املبرح  والضرب  العاري  التفتيش 
ملا  واإلهانات وكيل الشتائم، ورفضاً 
اعادة  من  الصهيوني  العدو  ميارسه 

اعتقال األسرى احملررين.
السجان  جدران  تقرع  شلبي  هناء 
تستكمل  ان  اال  وتأبى  جديد...  من 
على  ونحن  خضر،  الشيخ  مسيرة 
على  قادرة  االسرى  ارادة  بأن  ثقة 
املاء  حتريك  على  وقادرة  االنتصار 
انتفاضة  الى تفجير  الراكدة وصوالً 

فلسطينية طال انتظارها.
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قصة موت الضمري يف لبنان.. أم متوت على أبواب املستشفياتمأساٌة جديدة يف خميم عني احللوة

التحركات الشعبية باتت أكثر احلاحًا..
اىل متى سيبقى أطفالنا ونساؤنا ميوتون على أبواب املستشفيات؟!

لم تك��ن قص��ة وف��اة زوجة 
صال��ح  كم��ال  الفلس��طيني 
س��لمان األولى م��ن نوعها، ولن 
تكون االخيرة.  نس��رين حسني 
ك��رمي )35 عام��اً(، فاضت روحها 
الى بارئه��ا بعدما ل��م جتد الى 
عي��ادات األون��روا، املوص��دة في 
وجهها، سبيالً، وبعدما تقاذفتها 
برغم  اللبنانية،  املستش��فيات 
حراجة احلالة التي وصلت إليها 
أمام أع��ني األطب��اء واملمرضني.  
في مش��هد، أقل م��ا يقال عنه 
أنه ال إنس��ائي وال أخالقي وينم 
ع��ن مس��توى تدن��ي القيم��ة 
الت��ي وصلت إليها حياة الالجئ 
الفلس��طيني في لبن��ان، تعيد 
قصة نس��رين ال��ى أذهاننا، وإن 
كن��ا لم نن��س، مش��اهد املوت 
ال��ذي واجهه العديد م��ن أبناء 
وأطف��ال ش��عبنا عل��ى أب��واب 
العامني  خ��الل  املستش��فيات، 
األونروا  رفضت  بعدما  املاضيني، 
- املس��ؤول األول عن حياتهم - 
حتم��ل مس��ؤولياتها ومنحهم 
التحويل الذي يخولهم الدخول 
ال��ى املستش��فى للع��الج دون 

مماطلة أو تسويف أو تنصل!
قصة نسرين دليل جديد على 
احل��د ال��ذي وصلت إلي��ه وكالة 

انتهاج سياس��ة  األون��روا ف��ي 
التقلي��ص التدريجي خلدماتها، 
متذرعة  متراكم��ة،  وبجرع��ات 

وت��ارة  التموي��ل،  بنق��ص  ت��ارة 
أخ��رى مب��ا تطلق علي��ه »األزمة 
أنه��ا ال توف��ر  املالي��ة«، علم��اً 
جه��داً إال وتبذل��ه ف��ي تغطية 
مجاالت وقطاعات ليس��ت من 
اختصاصها، كتمويل مشروعات 
خاصة بالسلطة الفلسطينية 

ف��ي الضف��ة الغربي��ة ألغراض 
»تطبيعية«!!

لم يعد خافي��اً على أحد هذا 
الدور املش��بوه الذي تضطلع به 
لبنان،  ف��ي  األون��روا، وخصوصاً 
جلهة التنصل من مسؤولياتها، 
م��ن  التدريج��ي  واالنس��حاب 
رعاية ش��ؤون الالجئني احلياتية، 
وم��ا نتج ع��ن هذه السياس��ة 
من واق��ع صحي م��زري، وتراجع 
 كبي��ر ف��ي اخلدم��ات التربوي��ة 
كم��اً ونوعاً، فض��الً عن اإلهمال 
الكبي��ر الذي تعيش��ه اخمليمات 
املهترئة،  التحتي��ة  البنى  جلهة 
ووض��ع مئ��ات املن��ازل امله��ددة 
بالسقوط على رؤوس ساكنيها، 

ع��دا ع��ن التقاع��س والتباطؤ 
الذي يشهده ملف إعادة إعمار 
مخيم نهر البارد وإغاثة أهله.. 

وبرغ��م وع��ي أبن��اء ش��عبنا 
وكافة قطاعاته وق��واه بالواقع 
األون��روا،  إلي��ه  وصل��ت   ال��ذي 
وبرغ��م التحركات الت��ي قاموا 
ويقوم��ون به��ا ملواجه��ة ه��ذا 
الواق��ع، إال أن آليات حتركهم لم 
تصل ال��ى احلد الذي  جعل إدارة 
األون��روا تس��تجيب لطلباتهم.  
ق��د يع��ود ج��زء م��ن الس��بب 
رج��ل  دور  األون��روا  لع��ب   ال��ى 
اإلطف��اء ال��ذي ميت��ص حتركات 
ش��كلية  بإج��راءات   الش��ارع 
أش��به باملس��كنات ال ترقى الى 

مس��توى املطالب والش��عارات 
التي يطلقها احملتجون، كاإلجراء 
األخير الذي أعلنته إدارة االونروا 

حتقي��ق  جلن��ة  تش��كيل   ع��ن 
تابعة ل�ها للوقوف على مالبسات 
كان��ت  االون��روا  وكأن   احلادث��ة، 
 حتت��اج ال��ى م��وت املزي��د م��ن 
أب��واب  عل��ى  ش��عبنا  أبن��اء 
املستش��فيات لك��ي تعلن عن 
مثل هذه اخلط��وة التي متثل ذراً 

للرماد في العيون.
خالل العام املاضي، ش��هدت 
مخيمات لبنان حت��ركات كبيرة 
األون��روا،  ض��د  ومتصاع��دة 
»ث��ورة  البع��ض  أس��ماها 
الالجئ��ني الفلس��طينيني ف��ي 
لبن��ان«، لكن س��رعان م��ا تبني 
أن الش��عارات املرفوع��ة، والتي 
تفاع��ل معه��ا الناس بس��رعة 
واجه��ة  كان��ت  وش��فافية، 
ملس��اومات وابت��زازات جتري حتت 
 الطاول��ة وتس��تند الى مطالب 
ال��ذي  األم��ر  ضيق��ة،   فئوي��ة 
االلتف��اف  عل��ى  س��اعد 
ه��ذه  إلجه��اض  الس��ريع 
ومنعه��ا من حتقيق  التحركات 
م��ن  الرغ��م  عل��ى   أهدافه��ا، 
أحقي��ة الش��عارات التي تبناها 

احملتجون. 
لم يعد مقبوالً تكرار مشهد 
م��وت أطفالن��ا ونس��ائنا على 
ولي��س  املستش��فيات،  أب��واب 
مقب��والً عي��ش آالف العائ��الت 
 حت��ت خطر امل��وت ج��راء انهيار 
وغير  رؤوس��هم..  ف��وق  املن��ازل 
مقب��ول أن تنزع صف��ة الالجئ 
لتذويب��ه  ش��عبنا  أبن��اء  ع��ن 
ف��ي اجملتمع��ات األخ��رى متهيداً 

لتصفية قضيته العادلة. 

اعتادت االونروا 
أن تواجه املطالب 

باملسكنات

هل هناك من يساوم 
على مطالب الناس 

من حتت الطاولة؟

اإلنس��انية  اجلمعي��ات  وكاف��ة 
الناشطة في اخمليمات؟؟ وملاذا هذا 
االستهتار باألشخاص الذين هم 
بحاجة إلى من يعتني بهم؟  إلى 
من يلجأون؟  محمد إس��ماعيل 
واحد م��ن مئات الالجئ��ني الذين 
الضمائ��ر  كاف��ة  يس��تصرخون 
احلي��ة لاللتفات ال��ى معاناتهم.  
الفلسطيني  أال يكفي ش��عبنا 
 ف��ي اخمليم��ات م��ا يعاني��ه م��ن 
ضي��ق م��ادي وحرمان م��ن فرص 
العم��ل؟  أال يكفي م��ا يواجهه 
من ضغوط اجتماعية ونفس��ية 
وصحية؟  عدا عن انعدام أبسط 
ظروف احلياة الكرمية.. هل يُعقل 
مهمش��ني  مرضان��ا  يظ��ل  أن 
وب��دون معي��ل ومغيث؟  س��ؤال 
برسم املعنيني.. فهل من يسمع 

ويستجيب؟؟! 

ي��وم األربع��اء املاض��ي، اتصل 
ب��ي جارن��ا صباح��ا يبلغن��ي بأن 
زوجت��ه مريضة جدا وهي بحاجة 
للذهاب الى مستشفى!! خرجت 
مس��رعا وتوجه��ت نح��و منزله 
عليه��ا!!  مغم��ى  بزوجت��ه  وإذا 
الى الس��يارة وتوجهنا  حملناها 
بها مسرعني الى مشفى حيرام 
القري��ب من ص��ور، أدخلناها الى 
الطبي��ب  فحصه��ا  الط��وارئ.. 
وق��ال ال نس��تطيع إدخالها الى 
املستش��فى حتى تعرضوها أوال 
على طبي��ب األون��روا!!.. قلنا له 
أدخلها ونحن جنلب لك التحويل 
من األونروا. ق��ال: قانون األونروا ال 

يسمح بذلك.
بعد نقاش وجدال حملناها الى 
عي��ادة األونروا ف��ي مخيم البص 
لنحص��ل على حتوي��ل. دخلت أنا 
وزوجها الى العيادة، وإذا بدكتورة 
مناوب��ة هن��اك.. قلنا له��ا معنا 
حال��ة طارئة في الس��يارة، وهي 
بحاج��ة الى حتوي��ل للدخول الى 
مستش��فى.  قال��ت انزلوها الى 
هنا ألراه��ا، قلنا لها إنها باخلارج، 
وهي مغمى عليها بالسيارة، وال 
تتحمل إنزالها وث��م إعادتها الى 
الس��يارة.. تعالي وألق��ي عليها 
نظ��رة.  رفضت وقالت اذهبوا الى 
عي��ادة األون��روا التي تتب��ع لها.. 

قلن��ا لها العيادة في الش��بريحا 
ال تفت��ح ي��وم األربع��اء )!!( وهي 
تفتح فقط ي��وم الثالثاء من كل 

األسبوع)!!!(..
ف��ي  ال��دوام  الي��وم  قال��ت 
املعش��وق! اذهبوا بها الى هناك 
ويعطيك��م  الطبي��ب  ليراه��ا 
 حتويل.. تشاجرنا معها وذهبنا الى 
عيادة املعشوق.. دخيلك يا دكتور 
معنا حالة صعب��ه وبدها حتويل 
للمستش��فى.  نزلوها أشوفها.. 
يا دكتور مغمى عليها بالسيارة، 
ب��س ش��وفها.. لي��ش معصب.. 
املرأة ع��م بتموت.. وبعد ش��جار 
حملناه��ا ال��ى داخ��ل العي��ادة.. 
فحصه��ا وقال ما فيي أعطيكم 
حتوي��ل خدوها على مستش��فى 
احلكومي يعلقولها مصل، شوية 

كريب وإسهال..
تش��اجرنا مع��ه ونقلناها الى 
مستش��فى اللبنان��ي اإليطالي 
)جن��م( أدخلناه��ا ال��ى الط��وارئ 
عملوله��ا فحوص��ات.. ضغطها 
6 عل��ى 4 حرارتها 39.. يا جماعة 
دخلوه��ا على العناي��ه املرأة عم 
الدكاترة.. ش��ي  تلبك��و  مت��وت.. 
بيق��ول رواياها مس��كرة وش��ي 
وش��ي  ن��ازل ضغطه��ا  بيق��ول 
بيوش��وش وم��ا بنفه��م علي��ه 
ش��ي.. وباألخير قالوا هي بحاجة 

 الى جهاز تنفس اصطناعي وهو 
غير موجود في هذه املستشفى!!  
ش��وفو بأي مستش��فى موجود 
وانقلوه��ا عليه، يق��ول الدكتور.  
 )وكأنن��ا نع��رف م��ا ه��و اجله��از 
وأين ميك��ن أن يك��ون!!( كل ذلك 
الط��وارئ.   قس��م  ف��ي   ونح��ن 
عندها حضر دكت��ور األونروا وبدأ 
يتص��ل باملستش��فيات القريبة 
عس��انا جن��د هذا اجله��از.  اتصل 
بجب��ل عام��ل وبغس��ان حم��ود 
وبالراعي  وبالهمش��ري  وبلبي��ب 
ولم يجد غرف��ة فيها هذا اجلهاز 

)كما قال لنا(!؟
تتده��ور؛  حالته��ا  ب��دأت 
ازرّق��ت أطرافها وانتفخ رأس��ها 
وجس��مها وبدت عليها عالمات 
املوت.. انسحب دكتور األونروا )!!( 
وعندما فقدنا األمل بإدخالها الى 
العناية اتصلنا مبش��فى الرسول 
فقال��وا  بي��روت،  ف��ي  األعظ��م 
 هن��اك غرف��ة فيها ه��ذا اجلهاز.. 
مجه��ز  بإس��عاف  اتصلن��ا 
وف��ي  وانطلقن��ا.   بأوكس��جني 
منتص��ف الطري��ق، نف��د املصل 
فمررن��ا  بالضغ��ط!!  اخل��اص 
مبستش��فى ع��الء الدي��ن ق��رب 
صيدا حيث زودونا بكيس مصل.. 
أكملن��ا رحلة العذاب الى بيروت، 
وعندما وصلن��ا وجدنا مجموعة 

ف��ي  بانتظارن��ا  األطب��اء   م��ن 
بإجراء  وب��دأوا  أدخلوها  الطوارئ، 
فحوص��ات وطرح أس��ئلة، كانت 
دقات قلبها بطيئه جدا وضعيفة، 
كما قال الطبيب.  وبعدها قالوا 
حالتها صعبة جداً وهي بحاجة 
للص��الة والدع��اء!! وبع��د ذل��ك 
بدقائ��ق انتقلت ال��ى رحمة اهلل 

تعالى..
طلب��وا من��ا فق��ط )!!( مليون 
ومئتا ألف ليرة!! وبعد توس��الت 
واتص��االت دفعن��ا 625 ألف ليرة 
لبنانية أجرة ساعة في املشفى.

صحيح أن األعمار بيد اهلل ونحن 
نؤم��ن بذلك، إال أنن��ا أيضاً نؤمن 
باألس��باب!!! ونس��أل: مل��اذا ل��م 
يدخلوها املستش��فى في حيرام 
منذ البداية؟؟ مل��اذا لم يتعاملوا 
معن��ا ف��ي عيادت��ي األون��روا في 
بإنس��انية  واملعش��وق   الب��ص 
ول��م يعطون��ا حتويل؟؟ مل��اذا لم 
يدخلوها العناية في مستشفى 
ال مل��اذا  اللبنان��ي؟؟   اإليطال��ي 
نُعام��ل كم��ا تُعام��ل احليوانات 
ف��ي أوروب��ا لعلنا نعي��ش بعض 
األخير من الس��ؤال   اإلنسانيه؟؟ 
ه��و املس��ؤول عّم��ا ج��رى م��ع 
البالغ��ة  حس��ني  أم  املرحوم��ة 
من العمر )34 عام��اً( ولها أربعة 

أطفال أكبرهم عشر سنوات؟؟

اس��ماعيل،  موس��ى  محم��د 
ص��ورة م��ن ص��ور املأس��اة التي 
يعيشها الش��عب الفلسطيني 
داخ��ل اخمليمات.  هو فلس��طيني 
من قرية الس��ميرية، يعيش في 
مخي��م ع��ني احلل��وة، يعاني من 
مرض الس��كري الذي قضى على 
صحته حتى وصل ب��ه احلال إلى 
أن بُت��رت جمي��ع أطراف��ه؛ وق��د 

 

القل��ب  عملي��ة  أخي��راً  أج��رى 
املفت��وح.  وه��و املعي��ل الوحيد 
ألس��رته املؤلف��ة من��ه وزوجت��ه 
وابن��ه وابنت��ه، وال يطل��ب إال أن 
تُؤمن ل��ه األط��راف الت��ي بُترت؛ 

لكي يستطيع التحرك.
 دائماً تُطلق الصيحة من كافة 
اخمليمات، للتحرك ورفع املعاناة عن 
أبناء ش��عبنا، ولك��ن دون جدوى!  
فأين ه��ي األون��روا وأي��ن م.ت.ف 

جتمع شباب »الـشربحيا«: من حقنا أن نعيش بكرامة! 
وكأن جتم��ع »الش��بريحا« ف��ي 
جزيرة ما في احمليط الهندي، بعيداً 
ع��ن أع��ني الدول��ة اللبناني��ه وال 
تخضع لس��يادتها من جهة، أو أن 
سكانها هجروا وشردوا من القطب 
الشمالي، ليس��تثنوا من خدمات 
وكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئني 
الفلسطينيني، وكأنها ليست جزءاً 
من الشعب الفلسطيني املعذب، 
على غ��رار املناط��ق اللبنانية التي 
تخضع للس��يادة واحلكم اللبناني 
أو اخمليم��ات املغلق��ة امللتزمة بها 

األونروا والفصائل الفلسطينية!
نع��م, ه��ي جتم��ع فلس��طيني 
س��احلي يقع ف��ي جن��وب لبنان، 
يتبع لقضاء صور، ويخضع عقارياً 

لبلدي��ة العباس��ية.  يحده��ا من 
الشرق بلدة العباسية، ومن الغرب 
البح��ر املتوس��ط، ومن الش��مال 
قدم��وس والبرغليه، وم��ن اجلنوب 

يس��كنها  احلمادي��ه.   منطق��ة 
فلس��طينيون م��ن ق��رى ش��مال 
فلس��طني، مثل ترش��يحا وصفد 
واجلب يوس��ف قضاء عكا، وأغلب 
الس��كان يتح��درون م��ن عش��ائر 
أهمها عش��يرة املواسي وعشيرة 
الصوي��الت  وعش��يرة  الس��منيه 
وعش��يرة القديرات وأقليات أخرى.  
ويبلغ عدد السكان ترشيحا 3000 

نسمة تقريباً.
منذ نشوئه، يعاني هذا التجمع 
م��ن احلرم��ان اخلدمات��ي واإلمنائي, 
تتهرب الدولة اللبنانية من واجبها 
جتاهه بحجة أنه جتمع فلسطيني 

ال تشمله الرعاية البلدية! وتتهرب 
األونروا من واجبها جتاهه بحجة أنه 
ليس مخيماً وال تشمله خدماتها 

األساسية.  
الش��بريحا  وبالنتيج��ة، جتم��ع 

وأخواته يقع حت��ت مطرقه الدولة 
اللبنانية وس��ندان األونروا لناحية 
التقصي��ر واإلهم��ال اخلدمات��ي ... 
هن��اك مش��اكل عديدة ف��ي هذا 

التجمع لو عددناها فلن نس��تطع 
إحصاءها.

فإلى مت��ى يبقى هذا احلال على 
حاله؟؟؟  ومن املس��ؤول أوال وأخير 
عن كل ه��ذه املأس��اة واحلرمان؟؟؟  
وإذا كان اخملط��ط واملراد هو إلهاؤنا 
وتذويبن��ا ف��ي مش��اكل وزواري��ب 
اخمليمات لننسى قضيتنا األساس، 
الت��ي  ديارن��ا  ال��ى  وه��ي عودتن��ا 
ش��ردنا منها, فإننا نق��ول وبالفم 
امل��آن: نح��ن أبن��اء فلس��طني لن 
نرضى بالتوط��ني وال التهجير الى 
مش��ارق األرض ومغاربه��ا لننعم 
 هن��اك!  وقد قلناها قبل عام بالدم 
اخلطاب��ات؛  وال  بالش��عر  ولي��س 
قلناها هناك يوم النكبة في مارون 
الراس في 15 أيار املاضي: س��تبقى 
هن��اك  ال��ى  متجه��ة  البوصل��ة 
وس��تبقى أنظارنا شاخصة تنظر 
والعودة  النص��ر  وتنتظ��ر س��اعة 
الى فلس��طني لنصل��ي في رحاب 

األقصى.
ولك��ن الضير ف��ي أن نعيش في 
مخيماتن��ا بعزة وكرامة حتى ذلك 

املوعد القريب..

جتمع شربحيا ختلى 
عنه اجلميع: الدولة 

واألونروا

هل متسكنا بالعودة 
يقتضي إذاللنا يف 

حقوقنا؟

أهالي الربج الشمالي يشتكون من نقص الدواء يف عيادة األونروا 

حناس يصدر قرار تنظيم إجازة عمل الفلسطينيني

تتواص��ل أزمة نقص الدواء في 
صيدلية عيادة األونروا في مخيم 
البرج الش��مالي، حيث يشتكي 
األهال��ي، من��ذ حوالي األس��بوع، 
من عدم صرف أدوية لهم بسبب 
ع��دم وجوده��ا ف��ي الصيدلي��ة، 
مم��ا يضطره��م الى ش��رائها من 
وبع��ض  اخلاص��ة،  الصيدلي��ات 
األهالي ال ميلكون ثمن شراء تلك 

أص��در وزي��ر العمل املس��تقيل، 
شربل نحاس، قبل مغادرته الوزارة، 
قرار تنظيم آلية منح إجازة العمل 
لألجراء الفلس��طينيني في لبنان.  
واستثنى القرار »الفلسطيني من 
الق��رارات اخلاصة بامله��ن احملصورة 

باللبنانيني«.
ووفق القرار »تتولى دائرة مراقبة 
عمل األجان��ب، والدوائر االقليمية، 
كل في نطاق عملها، منح إجازات 

العمل للفلسطينيني«.
الواج��ب  املس��تندات  وح��دد 
تقدميها مع طلب إجازة العمل: 1- 
استدعاء موّقع من صاحب العالقة، 

يذكر فيه االس��م ومح��ل االقامة، 
ورقم الهاتف. 2- صورة عن بطاقة 
الج��ئ ص��ادرة ع��ن وزارة الداخلية 
الش��ؤون  مديري��ة   - والبلدي��ات 
إف��ادة   -3 والالجئ��ني.  السياس��ة 
عمل أو إفادة وعد باالستخدام. 4- 

صورتان شمسيتان«.
وألزم القرار »األجير الفلسطيني 
ف��ي ح��ال تغيير م��كان العمل، أن 
يبل��غ الدائرة اخملتصة بذلك، وعليه 
تقدمي إف��ادة عمل جديدة في خالل 
مدة ش��هر من بدء عمله اجلديد«. 
ث��الث  مل��دة  اإلج����ازة  ومت��ن��ح 

سنوات.

األدوي��ة، وال س��يما الت��ي تعالج 
أمراضاً مزمنة.

وق��د ناش��د األهال��ي املعنيني 
واملس��ؤولني ف��ي إدارة األونروا في 
إدارة  منطقة الص��ور، وخصوصاً 
في  باإلس��راع  الصح��ة،  قس��م 
تأم��ني احتياجاتهم م��ن األدوية، 
لتفادي أية مخاطر أو مضاعفات 

صحية قد حتل باملرضى.
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احلرمان والقوانني التعسفية تالحق املوتى يف مقابرهم!

الزحف إىل القدس يتجدد يوم األرض من لبناناملخيمات حتتفل بانتصار الشيخ خضر عدنان واجلهاد تتوجه بالشكر لكل من تضامن

»مـن البحـر الـى النهـر«: محلة شبابّية فلسطينية

رسالة مفتوحة من ناشطني فلسطينيني اىل جلنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية

الكبي��ر  باالنتص��ار  إحتف��اًء 
ال��ذي حقق��ه الش��يخ األس��ير 
خضر عدن��ان، القيادي في حركة 
االس��المي في فلسطني،  اجلهاد 
عل��ى الصهاينة م��ن خالل فرض 
إرادة الصم��ود واملقاومة، نظمت 
مخيمات لبنان سلسلة أنشطة 
ابتهاجي��ة.  فف��ي منطقة صور 
وعل��ى مداخله��ا، أقيمت حواجز 
محبة لتبادل التهاني والتبريكات 
وزع  كم��ا  اخمليم��ات،  أبن��اء   ب��ني 
أفراد اجلهاد اإلس��المي وكشافة 
بيت املقدس احلل��وى على املارين، 
تعبي��راً عن الفرح والس��رور الذي 
عم كل الشعوب احملبة لفلسطني 
واملقاومة.  وعلى مداخل مخيمات 
بي��روت )ب��رج البراجنة وش��اتيال 
وم��ار الي��اس( نظم��ت جمعيات 
ش��بابية وقف��ات احتفالية بهذا 
االنتصار، تخللتها إذاعة األناشيد 

الالج��ئ  معان��اة  تق��ف  ل��م 
الفلسطيني في لبنان عند ظروف 
حياته الصعبة وحسب، بل امتدت 
لتش��مل حتى ظ��روف ممات��ه، بعد 
تفاقم مشكلة تكدس القبور في 
املدافن اخملصصة خمليمات الالجئني 
الفلس��طينيني وعدم قدرتها على 

استيعاب املزيد.
ف��أرض اخمليم��ات الت��ي تضي��ق 
 باألحياء أصال، عجزت منذ سنوات 
عن اس��تيعاب الوفيات، األمر الذي 
دف��ع بأهال��ي املوتى، أم��ام عراقيل 
وصعوب��ات الدف��ن خارجها، لنبش 
قبور اآلب��اء واألج��داد كحل عملي 
إلي��واء جثث األبناء.  ويروي ش��هود 
عل��ى املعان��اة م��ن داخ��ل مخيم 
النفس��ية  املعاناة  ش��اتيال حجم 
الت��ي يكابدونها عن��د اإلعالن عن 
وف��اة جدي��دة؛ فمع دفنه��م لكل 

جثة يتهامس��ون مب��رارة وقلق، عن 
مصيره��م ومكان دفنه��م وداخل 
أي قب��ر سيتكدس��ون.  فمقب��رة 
ش��اتيال أو مقبرة »الشهداء«، كما 
يس��ميها أه��ل اخملي��م، أصبح من 
املأل��وف فيها حمل ش��اهد القبر 

الواحد ألكثر من اسم.
وفي نفس السياق، تتلون فصول 
املعاناة في مخيم نه��ر البارد بعد 
امت��الء مقب��رة »خالد ب��ن الوليد« 
واصرار اجلي��ش اللبناني على عدم 
اإلف��راج ع��ن األراض��ي الت��ي م��ن 
املفت��رض أنه��ا مخصص��ة لدفن 
 املوت��ى، وال زال��ت حتت س��يطرته، 
دف��ن  ال��ى  األهال��ي  يضط��ر  مم��ا 
 موتاه��م عند بواب��ة املقبرة وعلى

 الطريق املؤدية إليها، كحل مؤقت، 
عل��ى أم��ل جن��اح االتص��االت التي 
جتريها الفصائل الفلسطينية مع 

اجليش ودار اإلفتاء حلل القضية. 
منوذج��ان  والب��ارد  ش��اتيال 
غالبي��ة  منه��ا  تعان��ي  ألزم��ة 
ف��ي  الفس��طينية  اخمليم��ات 
اخمليم��ات  ه��ذه  ك��ون   لبن��ان، 
 بقيت على ش��كلها ومس��احتها 
توس��عة،  دون  تأسيس��ها  من��ذ 
حرم��ان  مش��كلة  جان��ب  إل��ى 
 الفلس��طيني م��ن التمل��ك، مم��ا 
م��ن  جه��ة  أو  ش��خص  أي   مين��ع 
أو  لغاي��ات حتويله��ا  األرض  متل��ك 

وقفها لدفن موتى الالجئني.
 من هن��ا، فإننا نتوج��ه الى إدارة 
األونروا وال��ى الدولة اللبنانية والى 
دار االفتاء، لتحمل مس��ؤولياتهم 
جتاه هذه األزم��ة البالغة التفاقم، 
ألن أبناء شعبنا لم يعودوا يحتملون 
هذا احلرمان املتراكم واملركب الذي 

يالحقهم الى ما بعد املوت!  

يق��ول  ثابت��ة«،  الثالث��ة  »رمب��ا، 
عمار يوزباش��ي، وه��و منهمك في 
التحضي��ر إلط��الق حمل��ة »إعالن 
دولة فلس��طني على كامل التراب 
الوطني الفلس��طيني«.  فالشاب 
الفلس��طيني، ومع��ه املئ��ات من 
الش��باب الالجئ��ني ف��ي اخمليم��ات 
ص��دد  ف��ي  ه��م  الفلس��طينية، 
إع��الن دولتهم »فلس��طني« على 
طريقتهم اخلاصة.  هم، ببساطة، 
مجموع��ة م��ن الالجئ��ني الذي��ن 
يرفض��ون فكرة »الدول��ة اجملتزئة«، 
وم��ع »إع��الن دولة فلس��طني من 
البحر إلى النهر، ومن رأس الناقورة 
شماالً حتى أم الرش��راش جنوباً«.  
وتق��ول دعوته��م: »حتي��ة الوط��ن 
السليب إلى أنصار احلرية والتحرير.. 
دع��وة إل��ى املش��اركة ف��ي احلراك 
الش��بابي وفي التغيي��ر وفي إعالن 
دولة فلس��طني على كامل التراب 
الوطني الفلس��طيني«.  والدعوة 
وجهته��ا »هيئ��ة تنس��يق عم��ل 
األندي��ة الثقافي��ة الفلس��طينية 
املستقلة في لب���نان« الى كل من 
يرف����ض قيام »دولة فلسطينية 

وجهت مجموعة من الناشطني 
 الفلس��طينيني من الجئ��ي لبنان 
جلن��ة  ال��ى  مفتوح��ة  رس��الة 
تفعي��ل وتطوير منظم��ة التحرير 
الفلس��طينية وكاف��ة الفصائ��ل 

والقوى الفلسطينية، جاء فيها:
إع��الن  عل��ى  اطالعن��ا  »بع��د 
الدوح��ة ال��ذي ينّص بأنه س��يتم 
»إع��ادة تش��كيل اجملل��س الوطني 
متزام��ن  بش��كل  الفلس��طيني 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  م��ع 
والتش��ريعية«، وبع��د تداول بعض 
املصادر الصحفية أخباراً متضاربة 
عن إحتمال عدم تنظيم انتخابات 
الش��تات،  الوطني في  للمجل��س 
ونظرًا للخطورة املترتبة على هكذا 

إجراء، يهمنا التأكيد على ما يلي:
1.   إن عدم إشراك جميع الالجئني 

في العملية اإلنتخابية هو انتهاك 
صارخ حلقنا في إختيار قادتنا وتقرير 
 مصيرن��ا، وحلقن��ا ف��ي املش��اركة 
الق��رارات  صياغ��ة  عملي��ة  ف��ي 

السياسية التي تقرر مصائرنا.
2. ان إقص��اء الالجئني من العملية 
الدميقراطي��ة ه��و جتزئ��ة للوط��ن 
ف��ي  مش��اركتنا  أم��ام   وعائ��ق 
النض��ال من أجل حترير فلس��طني 
والعودة إليها، وه��و انتهاك مليثاق 
منظم��ة التحرير وتهميش أس��وأ 
وأش��د قسوة من االنقس��ام الذي 
عانين��ا من��ه على مدار الس��نوات 

املاضية. 
3.   ان اجلهة الشرعية اخملّولة متثيلنا 
وإتخاذ ق��رارات تتعلق مبصيرنا هي 
فقط تلك الت��ي مننحها تفويضنا 
الدميقراطي��ة  االنتخاب��ات  عب��ر 

املباشرة.
4.   ل��ذا، فإنن��ا نطال��ب بتنظي��م 
للمجل��س  مباش��رة  انتخاب��ات 
أراضي  الفلس��طيني في  الوطني 
الوطن والش��تات، لتك��ون املدخل 
منظم��ة  إلص��الح  الصحي��ح 

التحرير. 
5.   اتب��اع الش��فافية فيما يخص 
املعلوم��ات املتعّلقة باجلهة اخملّولة 
اإلنتخاب��ي  القان��ون  بصياغ��ة 
باإلضاف��ة ال��ى تعمي��م القان��ون 
والسماح للجهات املهتمة اإلّطالع 

عليه وتقدمي إقتراحاتها.
6.   حتديد موعد لإلنتخابات بشكل 
يسمح للعملية اإلنتخابية باتخاذ 
مجراها بش��كل س��ليم وشفاف 
االنتخابية  األع��راف  م��ع  متطابق 

الدولية.

مجت��زأة ته��در حق��وق الالجئ��ني 
بالعودة إلى أراضيهم«.

ح��ول  س��ؤال  عل��ى  رده  وف��ي 
الرسالة املوجهة من خالل احلملة، 
يق��ول عم��ار: »نح��ن نري��د إع��ادة 
النضال واخلطاب ال��ى املربع األول، 
أي فلسطني كاملة من البحر الى 
النهر«. وحالياً، يركز التصور املبدئي 
للتحركات على احلشد اجلماهيري 
والظه��ور اإلعالمي، عل��ى أن تُعلن 
األنش��طة خ��الل مؤمت��ر صحافي 
س��ُيعقد ف��ي نيس��ان املقبل في 
نقابة الصحافة.  وشّكلت احلملة 
فريق عم��ل يتألف م��ن مجموعة 
ش��باب الجئني، يعملون على إنتاج 

آلي��ة عمل معينة، وس��يتواصلون 
الالجئني في  الفلس��طينيني  م��ع 
ودول  وفلس��طني  واألردن  س��وريا 

الشتات«.
ويؤكد عمار، باسم احلملة، »أنها 
ليست موجهة ضّد أي تنظيم، بل 
ه��ي ضد التنازل وض��د التفاوض«.  
ويلفت الى رف��ض احلملة القرارات 
الباطل��ة الص��ادرة ع��ن الهيئ��ات 
والفلس��طينية  والعربية  الدولية 
التي فيها تفريط بش��بر من أرضنا 
فلس��طني، بدءاً من قرار تقس��يم 
فلس��طني 181، وقراري 242 و338، 
مروراً باتفاقية كامب ديفيد ومؤمتر 

مدريد وما تبعها«.

مبب��ادرة م��ن اللجن��ة العاملية 
القدس،  الدولية نحو  للمس��يرة 
يتم التنظيم ملس��يرة عاملية، من 
مختلف دول العالم تصل وفودها 
إلى مدينة الق��دس احملتلة أو إلى 
أقرب نقط��ة ممكنة إليها، في 30 
من شهر آذار- مارس القادم، الذي 
يصادف ذكرى يوم األرض.  ويُشارك 
ف��ي تنظيم هذه املس��يرة املئات 
من ح��ركات ومنظمات التضامن 
م��ع الش��عب الفلس��طيني من 
دول مختلف��ة في ق��ارات العالم، 
به��دف تس��ليط الض��وء عل��ى 
معاناة املقدسيني جراء اإلجراءات 
العنصرية والتهويدية التي تقوم 
به��ا دول��ة االحت��الل.  وس��ترفع 
املس��يرة شعار »ش��عوب العالم 
تريد حترير القدس.. شعوب العالم 

تريد إنهاء االحتالل«.
وعلمت »اجلهاد« أن هذه املسيرة 
س��تنطلق أيضاً من لبنان، حيُث 
كشف عضو اللجنة التنسيقية 
ملسيرة القدس العاملية في لبنان، 
س��يف الدين موعد، خالل حديث 
مع��ه ع��ن انط��الق التحضيرات 
العملية إلطالق مس��يرة سلمية 
جماهيرية م��ن مختلف اخمليمات 
اللبنانية  واملناطق  الفلسطينية 
باجتاه الق��دس أو الى أقرب نقطة 

ممكن��ة، بالتزام��ن مع املس��يرات 
الت��ي س��تنطلق ي��وم  املماثل��ة 
الثالثني م��ن آذار، الفتاً الى توصل 
جلان العمل ف��ي لبنان مؤخراً الى 
تش��كيل جلنة وطنية للمس��يرة 
تض��م مختلف اجله��ات، هدفها 
الرامية  تنس��يق كاف��ة اجله��ود 
إلجن��اح املس��يرة من لبن��ان على 
واللوجستي  التنظيمي  املستوى 

واإلعالمي.
 وعن سير التحضيرات امليدانية 
ملس��يرة القدس من لبنان، يؤكد 
د.  التنس��يقية  اللجن��ة  عض��و 
عب��د امللك س��كرية، ب��أن هناك 
جلان فرعية ش��كلت في مختلف 
الفلسطينية،  واخمليمات  املناطق 
ملتابعة ش��ؤون الدعاية واحلش��د 

والتعبئ��ة اجلماهيري��ة، كاش��فاً 
عن نية اللجن��ة الوطنية اإلعالن 
رس��مياً عن املس��يرة خالل األيام 
القليل��ة القادمة، من خالل مؤمتر 
صحف��ي، س��يكون برعاية رئيس 
احلكوم��ة اللبناني��ة األس��بق د. 
س��ليم احل��ص، حي��ث س��يؤكد 
السياس��ية  املبادئ  البيان عل��ى 
الت��ي تلتزم فيها املس��يرة، وعلى 
رأس��ها حماي��ة مدين��ة القدس 
ورفض تغيير هويتها، ملا متثله من 
أهمية سياسية وحضارية ودينية 
واإلس��المية  العربية  للش��عوب 
ولإلنسانية جمعاء، وحق الشعب 
الفلس��طينيي ف��ي الع��ودة الى 
دي��اره وومتلكات��ه وحتري��ر أرض��ه 

والعيش عليها بحرية وكرامة.

وتوزي��ع  واجلهادي��ة  الوطني��ة 
 احللوى عل��ى امل��ارة.  وفي مخيم 
مس��يرة  خرج��ت  احلل��وة،   ع��ني 
أرج��اء  جاب��ت  ناري��ة  دراج��ات 
 اخمليم وس��ط األناش��يد الوطنية 
والثورية... وفي مخيمات الشمال، 
 أقيمت حواجز محبة ووزعت احللوى 
عل��ى امل��ارة وجاب��ت الس��يارات 
اس��تقبلت  كم��ا  الش��وارع، 
التبريكات في مركز حركة اجلهاد 
في اخمليم بهذه املناسبة الوطنية.  

وفي مخي��م اجلليل ف��ي بعلبك، 
خرجت مسيرة فرح انطلقت بعد 
ص��الة املغ��رب من أمام مس��جد 
 ب��الل ب��ن رب��اح، وجابت ش��وارع 
اخملي��م رافع��ة أع��الم فلس��طني 
باالحت��الل  ومن��ددة  واجله��اد 
الصهيوني.  وتبادل أبناء اخمليمات 
رسائل قصيرة جاء فيها: »إرادتنا 
أق��وى من جبروتهم، انتصر خضر 
عنجهي��ة  وانكس��رت  عدن��ان 

االحتالل«.

ويكتف��ي به��ذا، والتلمي��ذ بالطبع 
حرصاً على مش��اعره النفس��ية ال 

يُعاقب، ملاذا؟
مدارسنا اليوم أصبحت مفتوحة 
فقط لتعّبر عن حماية الفلسطيني 
من التجهيل، واالس��م أنه يُؤمن له 
التعلي��م اجملان��ي من أج��ل أن تفخر 
األمم املتح��دة بنفس��ها عل��ى أنه��ا 
حتمي احلقوق االجتماعية للش��عب 

الفلسطيني.
الواقع الذي أراه اليوم مرير، يظلم 
الس��واء.   عل��ى  والتلمي��ذ  امل��درس 
املعلم عب��ر حرمانه من تأدية واجبه 
بالش��كل املطل��وب، والتلميذ يعبر 

خندق اجلهل برجلْيه.

عب��ر أبناء ش��عبنا ف��ي مخيم 
الفلسطينيني  لالجئني  الرشيدية 
عن استيائهم البالغ من االجراءات 
املشددة وغير املبررة، التي تنتهجها 
عن��د  املنتش��رة  األمني��ة  الق��وى 
مداخ��ل اخمليم.  وقد وج��ه األهالي 
رسالة عبر موقع مخيم الرشيدية 

اإللكتروني، هذا نصها:  
»هكذا أصبح احلال على مدخل 
مخيم الرش��يدية: طلبة متأخرون 
عن جامعاتهم ومعاهدهم، وآخرون 
ع��ن وظائفه��م، وإن كان بينه��م 

لفارق  ين��ازع  من 
هن��اك  احلي��اة.  
مدخ��ل  عل��ى 
مخيم  مخيمنا، 
الرشيدية، أصبح 
والعمال  الطلبة 
لسالمة  تهديداً 
فه��ل  الوط��ن! 

أصبحن��ا إرهابي��ني، جت��ار مخدرات 
أو مجرم��ون؟!  ه��ل أصبحنا نحن 
لبن��ان؟!   ألم��ن  تهدي��داً  الطلب��ة 
اليوم س��نقتحم حاج��ز الصمت 
ونصرخ: كف��ى ذالَ يا لبنان!! فنحن 
أبن��اؤك... هنا ترعرعنا، هنا تعلمنا، 
وهنا س��نعمل لنقدم لك األفضل.  

فلماذا كل هذا اإلذالل؟!«
يذك��ر أن��ه نتيج��ة للمتابعات، 
حتس��ناً  املذك��ور  املدخ��ل  ش��هد 
ملحوظ��اً، م��ا خفف من ش��كوى 

أبناء شعبنا.

املدرس��ات  إح��دى  كتب��ت 
الس��نوات  ف��ي  الفلس��طينيات: 
األخي��رة، الحظت تدنّي��اً خطيراً في 
التعليم��ي عن��د طالبنا،  املس��توى 
وخصوص��اً بعدم��ا صحح��ت ف��ي 
الرس��مية.   الش��هادة  امتحان��ات 
فطالبنا في مدارس األونروا ال يتقنون 
اللغة العربي��ة، وال حتى يفقهونها، 
وأكاد أج��زم حت��ى إنه��م يجهل��ون 

القراءة. 
السؤال هنا: من املسبب في ذلك 
التدني التعليمي؟ وما الهدف منه؟ 
وهل املدارس أنشئت ملمارسة برنامج 
جتهيل��ي أم تعيلمي ينم��ي القدرات 
الذهنية، ويعمل على تنش��ئة اجليل 

على القيم واملبادئ واألخالق؟
أنا ال أتهم املدرس، ألننا كلنا يدرك 
ب��أن أس��اتذتنا م��ن أكفأ األس��اتذة 
والذين يس��تطيعون أن يؤدوا دورهم 
بش��كل جيد.  لكن م��ا أراه اليوم أن 
املعلم في مدارس األونروا صار رهينة 

ق��رارات يصدره��ا املكت��ب الترب��وي 
التابع لهذه امل��دارس، وبغض النظر 
عم��ن يعط��ي األوامر ف��ي إصدارها، 
اس��محوا لي ب��أن أقول أنه��ا كّبلت 
املعل��م، وأعطت الفرص��ة للتلميذ 
بأن ميارس اإلمعان في جتهيل نفسه 

بنفسه.
فاملعلم مكب��ل بعدة ق��رارات، ال 
يس��تطيع أن يُعاق��ب وال أن يؤن��ب ، 
حّت��ى ب��ات دوره هامش��ياً، عليه أن 
يُلقن التالميذ تلقيناً مفروضاً عليه 
وكف��ى.  »ويلي فهم فه��م ويلي ما 
فهم ستني عمرو ما فهم« هذه هي 

املقولة الرائجة.
بالطبع أنا ض��د معاقبة التالميذ 
التربوية  بالوس��ائل  بالضرب، لك��ن 
املتاح��ة والتي أصبح��ت في مدارس 
األون��روا أيضا ممنوعة.  من املس��ؤول 
ع��ن الفوضى احلاصل��ة بني الطالب، 
والت��ي تؤثر س��لباً على مس��تواهم 

التعليمي؟

أن��ا أدرك أن معلمينا ال تنقصهم 
الكافي��ة إلدارة  التعليمي��ة  اخلب��رة 
صفهم، ولكن تنقصهم الصالحية 

إلدارة صفهم بالشكل الطبيعي.
تتداخ��ل  ع��دة  مس��ائل  هن��اك 
ببعضه��ا البع��ض والت��ي تس��مح 
لسياس��ة التجهيل أن تقضي على 
جي��ٍل بأكمل��ه، ومن أهمه��ا قرارات 
سياس��ية تص��در م��ن هن��ا وهناك 

تدعم مسيرة التجهيل.
الطال��ب بالطب��ع يس��اهم ف��ي 
جتهي��ل نفس��ه؛ ه��و ال ي��درك مدى 
الض��رر الواقع عليه م��ن خالل هذه 
املمارس��ات.  فيعم��ل عل��ى نش��ر 
الفوضى ف��ي الصف، يضايق املعلم 
 بتصرفات��ه، يرمي��ه بألف��اظ نابي��ة، 
وحت��ى أحيان��ا يص��ل به األم��ر إلى 
االعتداء على املعلم، واحملقق املرسل 
من املركز التربوي لألونروا ال يعنيه من 
األمر إال أن يعلم ما إن كان املعلم قد 
اعُتدَي عليه داخ��ل اخلط أم خارجه، 

ملاذا تدّنى املستوى الّتعليمي يف مدارس األونروا يف لبنان؟

هكذا أصبح حال مدخل خميم الرشيدية

أطل��ق وزير الداخلي��ة والبلديات 
اللبناني العميد مروان شربل، خالل 
مؤمتر صحف��ي عقده ف��ي الوزارة، 
دلي��ل معام��الت وأرش��فة وثائ��ق 
وسجالت الالجئني الفلسطينيني، 
بهدف توضيح وتسهيل املعامالت 
الش��خصية  باألح��وال  املرتبط��ة 
لالج��ئ الفلس��طيني ف��ي لبنان.  
وأعل��ن الوزي��ر أن وزارت��ه باش��رت 
أرش��فة كامل السجالت  بعملية 

واملستندات العائدة ملديرية شؤون 
الالجئني، منعاً لتعرضها للتلف أو 
الفقدان، وحفاظا على محتوياتها، 
مشدداً على حفظ هذه السجالت 
ع��ن طري��ق »امليكروفيل��م«، وهي 
الدوائ��ر  ف��ي  املعتم��دة  الطري��ق 
الرس��مية حلفظ األرش��يف ليتم 
حتويله��ا رقمي��ا عن��د احلاج��ة، مما 
واس��تخراجها  املعامالت  يس��هل 

إختصارا للوقت.

إطالق دليل معامالت وأرشفة وثائق وسجالت الالجئني الفلسطينيني يف لبنان

ج��دد األهال��ي في مخيم��ي نهر 
الب��ارد والب��داوي، عب��ر اعتص��ام 
نُفذ أم��ام مكتب »االون��روا«، في 
طرابل��س، مطالبته��م بتس��ريع 
إع��ادة إعم��ار مخيم نه��ر البارد، 
وحتس��ني خدمات »األونروا« ألبناء 

البداوي وطرابل��س.  كما طالبت 
جلن��ة متابعة البرامي A بتس��ليم 
منازل األسر في هذا احلي، واعتبر 
»أن التأخي��ر ف��ي تس��ليم املنازل 
ألصحابه��ا يزيد م��ن املعاناة، وأن 
تل��ك املنازل ه��ي أم��الك خاصة 

ألصحابها الفلسطينيني«.   ودعا 
مس��ؤول اجلبهة الدميقراطية في 
»احلكومة  ب��در،  أركان  الش��مال، 
اللبناني��ة التخ��اذ قرار سياس��ي 
بإنهاء احلالة األمنية والعسكرية 
املفروض��ة عل��ى اخملي��م، وإلغ��اء 

التصاري��ح وتس��ليم املن��ازل في 
الب��رامي A وم��عاجلة مش����كلة 
األس��ر ف��ي العقار 39 وتس��ليم 
العقار 36 ال��ذي متلكه »منظمة 
عب��ر  الفلس��طينية«  التحري��ر 

األوقاف اإلسالمية«.
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أخبار الجهادتحليل سياسي

الرفاعي خالل لقاء علمائي تضامين مع الشيخ خضر عدنان: املصاحلة واحلكومة االنتقالية حتى إشعار آخر!..
أعاد االعتبار لقضية فلسطني واستنهض هّمة األمة

اعتصامات حاشدة تضامنت مع الشيخ اجملاهد خضر عدنان

انعقدت ف��ي القاه��رة بني 23 

24 ش��باط املاض��ي سلس��لة   /

اجتماعات لإلطار القيادي املؤقت، 

وجلن��ة تفعيل منظم��ة التحرير 

الفلس��طينية، ملتابع��ة امللفات 

العالق��ة بش��أن ترجم��ة اتف��اق 

املصاحلة املتعثرة. وكان من املتوقع 

إحداث نقلة ف��ي ملف املصاحلة، 

تخف��ف من حال��ة اإلحباط التي 

املتخصص��ة،  اللج��ان  واجه��ت 

والشارع الفلسطيني الذي يتابع 

االتهام��ات املتبادل��ة بني حركتي 

فتح وحماس بشأن املعيقات التي 

حتول حتى الس��اعة دون تشكيل 

احلكوم��ة اإلنتقالية، التي مت تلزمي 

رئاستها للس��يد محمود عباس 

خالل اللقاء ال��ذي جمعه برئيس 

املكتب السياسي حلماس السيد 

خالد مش��عل، ورعاه )سياس��ياً 

ومادياً ومالياً( أمير دولة قطر... 

ورغم املس��حة اإليجابية التي 

ح��اول البع��ض إضفاءه��ا عل��ى 

اجتماعات القاهرة، فإن تصريحات 

مس��ؤولي فت��ح وحم��اس عززت 

ش��كوك الكثيرين ب��أن املصاحلة 

تش��به طبخ��ة بح��ص، أمامها 

الكثير من املعوق��ات املوضوعية 

ظ��ل  ف��ي  خاص��ة  والذاتي��ة، 

االتهامات املتبادلة بني الطرفني... 

فالسيد عزام األحمد، رئيس وفد 

فت��ح إل��ى اجتماع��ات املصاحلة، 

اتهم حماس بالتعطيل بس��بب 

خالفاته��ا وش��روطها... والناطق 

باس��م فت��ح، فاي��ز أب��و عيطة، 

طالب حماس بتنفيذ االتفاقيات 

املوقعة، وإعالن الدوحة، واملوافقة 

على تشكيل حكومة املستقلني، 

االنتخاب��ات  للجن��ة  والس��ماح 

املركزية عمل إجراءاتها القانونية 

الالزمة، قبل اإلنتخابات، إن كانت 

جادة باملصاحلة فعالً!.. ويدعم هذا 

ال��رأي ويؤكده الس��يد واصل أبو 

يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، 

الذي يش��ير إل��ى أن اش��تراطات 

حماس على أن يكون لها وزراء في 

احلكومة أدى إلى حدوث إشكالية 

ف��ي إع��الن تش��كيلها... وأضاف 

بتحدي��ث  إن س��محت حم��اس 

السجل االنتخابي، وقتها سيتم 

احلديث عن تش��كيل احلكومة!.. 

أم��ا عض��و اللجن��ة التنفيذية، 

د. أحم��د مجدالن��ي، فيؤكد »أن 

حم��اس ال ت��رى اإلمكانية إلجراء 

االنتخاب��ات ألن الظ��روف احلالية 

غير مؤاتية... وتعتبر أن االنتخابات 

لتداول الس��لطة، ولي��س لقلب 

الطاولة عليهم«...

على املقلب اآلخر، ردت حماس 

على هذه اإلتهامات على لس��ان 

الس��يد موس��ى أبو مرزوق، نائب 

رئي��س املكتب السياس��ي، الذي 

أكد على وج��ود صعوبات كبيرة 

تواجه اتف��اق املصاحلة... في حني 

أش��ار الناطق بإس��مها، س��امي 

أبو زه��ري، إلى أن الهدف من هذه 

االدعاءات واألكاذيب هو التغطية 

عل��ى طلب محمود عباس تأجيل 

تش��كيل احلكومة وهو ما أعلنه 

بحض��ور أعضاء اإلط��ار القيادي 

املؤقت... وذلك انتظاراً لرد اجلانب 

الصهيوني على رس��الة وجهها 

نظمت جلنة الدعوة في حركة 

اجلهاد اإلس��المي في فلس��طني 

لقاء علمائياً تضامنياً مع األسير 

الش��يخ خضر عدن��ان، في قاعة 

مجم��ع الفرقان ف��ي مخيم برج 

البراجنة – بيروت.

كلمة حركة اجلهاد اإلس��المي 

ألقاه��ا ممث��ل احلركة ف��ي لبنان، 

احل��اج أبو عم��اد الرفاع��ي، الذي 

أك��د عل��ى أن ما قام به الش��يخ 

عدنان هو معرك��ة خاضها نيابة 

عن كل األس��رى الفلس��طينيني 

وكس��ر بها إرادة االحتالل وأرغمه 

عل��ى قب��ول ش��روطه، بع��د أن 

ش��عر االحتالل مب��دى خطورة ما 

املُّتجهة  األوض��اع  إليه  س��تؤول 

ثالث��ة.   انتفاض��ة  تفّج��ر  نح��و 

تضامناً مع املعركة التي خاضها 

الش��يخ اجله��اد خض��ر عدنان في 

س��جون االحت��الل، خ��اض خاللها 

66 يوم��اً متواصالً في اإلضراب عن 

الطعام، واحتفاء بانتصاره، أقيمت 

في لبنان سلس��لة من األنش��طة 

التضامنية واالعتصامات، شاركت 

فيه��ا قوى وأح��زاب فلس��طينية 

ولبنانية.

ففي بيروت،

أقام��ت اللجنة الوطنية للدفاع 

عن األسرى واملعتقلني في سجون 

تضامني��اً،  اعتصام��اً  اإلحت��الل 

ف��ي قاع��ة دار الندوة، مع األس��ير 

الش��يخ خضر عدنان، ش��ارك فيه 

عدد من األدب��اء واملثقفني والُكّتاب 

اللبناني��ني، وممثلون ع��ن الفصائل 

الفلس��طينية  الوطنية  واألحزاب 

واللبناني��ة.  ألق��ى كلم��ة حركة 

اجلهاد اإلس��المي في لبنان، ممثلها 

احل��اج أب��و عم��اد الرفاع��ي، الذي 

الفلس��طيني،  »الش��عب  أن  أكد 

وليس خضر عدنان فقط، هو الذي 

يخ��وض صراع��اً باألمع��اء اخلاوية؛ 

الش��عب الفلس��طيني ه��و الذي 

يخ��وض صراعاً م��ع االحتالل ضد 

واالس��تيطان  التهوي��د  سياس��ة 

مس��تغرباً  األوص��ال«،  وتقطي��ع 

سياس��ة الصم��ت الت��ي تقودها 

اجلامع��ة العربي��ة، دون ح��راك مل��ا 

يج��ري ف��ي فلس��طني وللش��يخ 

خض��ر«.  وألقي��ت كلم��ات ل��كل 

م��ن: األمني الع��ام إلحت��اد احملامني 

العرب، احملام��ي عمر الزي��ن، وممثل 

سفارة فلس��طني في لبنان، خالد 

عبادي، والش��يخ عطا اهلل حمود، 

ممث��اًل ح��زب اهلل، والدكتور محمد 

من��ر عبداهلل الزغموت،  وأمني س��ر 

منبر الوحدة الوطنية، عيان حيدر، 

والنائب السابق مروان فارس، عضو 

قيادة احلزب القومي السوري.

كم��ا عق��د ف��ي مق��ر »حركة 

الناصريني املستقلني � املرابطون«، 

لق��اء تضامن��ي، مت خالل��ه ع��رض 

ش��ريط مصور عن األس��ير عدنان 

قبل حتّرره.  حتّدث باسم لقاء األحزاب 

الوطنية  والش��خصيات  والق��وى 

اللبناني��ة أم��ني الهيئ��ة القيادية 

في »املرابطون« العميد مصطفى 

حمدان، بينما ألقى محمد ياسني 

كلمة حتالف القوى الفلسطينية، 

وحتّدث محفوظ املنّور باسم حركة 

اجلهاد اإلسالمي في فلسطني، ثم 

تاله عل��ى التوالي كل م��ن: رئيس 

التنظيم القومي الناصري س��مير 

التحري��ر  وممث��ل ح��زب  ش��ركس، 

واملس��ؤول  العرجة،  نبي��ل  العربي 

عن »فت��ح - االنتفاضة« في لبنان 

حسن زيدان، واملسؤول عن »اجلبهة 

الش��عبية - القي��ادة العامة« أبو 

عماد رامز، وممث��ل منظمة التحرير 

الفلس��طينية س��مير أبو عفش، 

حيث أّكدت الكلمات على انتصار 

إرادة املقاومة الفلس��طينية على 

اجلالد الصهيوني.

وفي الشمال،

أقام »اللقاء التضامني الوطني 

في الش��مال« لق��اء تضامنيا، في 

قاع��ة الريان ف��ي املني��ة، بحضور 

احملامي عادل احللو، ممثال وزير الشباب 

والرياضة فيصل كرامي، الذي ألقى 

كلمة ف��ي املناس��بة.  كما حتدث 

كل م��ن رئيس اللق��اء التضامني، 

الش��يخ مصطفى ملص، والنائب 

الس��ابق وجيه البعريني، ومسؤول 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 

� القيادة العامة، أبو العبد شمس، 

الفلس��طينية،  الفصائل  باس��م 

واإلصالح«،  الوحدة  ورئيس »حركة 

ال��رزاق،  عب��د  ماه��ر  الش��يخ 

واألم��ني العام ل�«حرك��ة التوحيد 

اإلسالمي«، الشيخ بالل شعبان.

كما أقامت جلان امل��رأة العاملة 

التابعة حلزب الشعب الفلسطيني 

اعتصاما تضامنياً مع األسرى وفي 

مقدمتهم الش��يخ األسير خضر 

عدنان ف��ي مخيم الب��داوي، حيث 

الس��عيد، كلمة  ألق��ت فاطم��ة 

باسم حزب الشعب في الشمال.

وفي صيدا،

الدميقراطية  »اجلبه��ة  نظم��ت 

ف��ي  لق��اًء  فلس��طني«  لتحري��ر 

مخي��م ع��ني احلل��وة، حت��دث فيه 

املركزي��ة للجبهة  اللجن��ة  عضو 

ومس��ؤولها ف��ي منطق��ة صيدا 

خالد يون��س »أبو ايه��اب«، وعضو 

للتنظي��م  السياس��ي  املكت��ب 

الش��عبي الناص��ري محمد ظاهر، 

وأمني سر »منظمة حزب الشعب 

الفلس��طيني« في منطقة صيدا 

عمر النداف، ممثالً منظمة التحرير 

الفلس��طينية.  أم��ا كلمة حركة 

اجلهاد االسالمي، فألقاها مسؤول 

العالقات السياس��ية للحركة في 

لبنان شكيب العينا.

كم��ا دعا قائد الكفاح املس��لح 

عيس��ى  العمي��د  الفلس��طيني، 

اللين��و، الى لقاء وطني وإس��المي 

فلس��طيني ولبنان��ي ف��ي مخيم 

ع��ني احلل��وة، تضامناً مع الش��يخ 

أس��رى  باس��م  عدن��ان،  خض��ر 

والشيخ خضر  فلس��طني عموماً 

كاف��ة  لبت��ه  خصوص��اً،  عدن��ان 

القوى من كافة أطياف فلس��طني 

ولبنان.  وحتدث ف��ي اللقاء العميد 

املس��لح  الكفاح  باس��م  اللين��و، 

الفلس��طيني، تاله كلم��ة القوى 

الوطني��ة اللبنانية، ألقاها بس��ام 

كج��ك، عضو املكتب السياس��ي 

حلرك��ة أمل، وكلم��ة حركة اجلهاد 

العينا،  ألقاها ش��كيب  اإلسالمي 

مس��ؤول العالق��ات ف��ي احلرك��ة، 

التحال��ف  ق��وى  باس��م  وكلم��ة 

أبو حس��ن  ألقاها  الفلس��طيني، 

كردي��ة، عض��و اللجن��ة املركزي��ة 

جلبه��ة النضال، وكلم��ة منظمة 

ألقاه��ا  الفلس��طينية،  التحري��ر 

احل��اج رفع��ت ش��ناعة أمني س��ر 

إقليم لبنان حلركة فتح.

وفي صور،

نظم مكتب التوجيه السياسي 

حلرك��ة فت��ح ف��ي منطق��ة صور 

لق��اًء  الدين��ي  اإلرش��اد  وهيئ��ة 

تضامنياً مع األسير الشيخ خضر 

عدنان في مخي��م البص، بحضور 

وديني��ة  سياس��ية  ش��خصيات 

 وثقافية وتربوية وممثلني عن احتادات 

امل��رأة الفلس��طينية.  وقد أفتتح 

اللقاء مسؤول التوجية السياسي 

في حركة فت��ح في منطقة صور، 

األخ ب��الل أص��الن، وحت��دت باس��م 

ف��ي  اإلس��المي  اجله��اد  حرك��ة 

فلس��طني القيادي احلاج أبو سامر 

موسى.

وأكد الرفاع��ي أن عدنان قد أعاد 

االعتبار لقضية فلس��طني التي 

ج��رى تغييبها ُمعي��داً البوصلة 

نحوها ومس��تنهضاً هّمة األمة 

الض��وء  وكل األح��رار، مس��لطاً 

وفلسطني  األس��رى  على قضية 

واألقصى.

املش��اركون  العلم��اء  وهن��أ 

والشيخ  اإلسالمي  اجلهاد  حركة 

خض��ر عدنان على ه��ذا اإلنتصار 

األس��طوري،  والصم��ود  الكبي��ر 

وكان أب��رز املتحدثني ف��ي اللقاء: 

الشيخ ماهر حمود إمام مسجد 

القدس، وجتمع علماء املس��لمني، 

واجمللس اإلس��المي الفلسطيني 

ف��ي لبن��ان والش��تات، ورابط��ة 

علماء فلس��طني، ورابطة علماء 

املسلمني...

عباس، ألخذ موافقته على إجراء 

االنتخاب��ات مبدينة القدس احملتلة 

 ف��ي موعد مح��دد، كم��ا أوضح 

د. أحمد يوسف، أن الرئيس عباس 

يج��ري اتص��االت م��ع األط��راف 

»اإلس��رائيلية« والدولية لضمان 

إجراء االنتخابات بالقدس.

املش��حونة  األج��واء  ه��ذه  إن 

باالتهامات املتبادلة تعيد الطرفني 

املتصاحل��ني إلى نقط��ة البداية، 

وتبقي الس��احة الفلس��طينية 

مقس��مة مش��رذمة، في حني أن 

املطلوب اليوم، حشد االمكانيات 

والطاق��ات وتوحيد قوى املقاومة، 

العدوان��ي  التصعي��د  ملواجه��ة 

يس��تهدف  ال��ذي  الصهيون��ي 

تس��ريع عملي��ات التهوي��د ف��ي 

األقص��ى  واملس��جد  الق��دس 

املبارك، وضم 60 باملئة من أراضي 

الضفة... خاصة في ظل انشغال 

الدوائر الدولية واجلامعة العربية، 

تش��هدها  الت��ي  باالضطراب��ات 

بعض الدول العربية، وبالتغييرات 

املرتقبة في املنطقة، والتي يراهن 

البعض على حدوثها!.. 

التنافس الصحيح!!

في رحاب اإلسالم

التنافس هو التس��ابق إلى أمر 
في��ه مصلح��ة اإلنس��ان.. واهلل 
تعال��ى يدعونا إلى اإلس��راع إلى 
كل خير  وسارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها الس��ماوات 
]آل  للمتق��ني   أع��دت  واألرض 
عمران:133[. وقال تعالى:  سابقوا 
إل��ى مغف��رة م��ن ربك��م وجنة 
عرضها كعرض الس��ماء واألرض  
]احلديد:21[.  وق��ّدم املغفرة على 
اجلنة ألن املغفرة س��المة واجلنة 
غنيم��ة، والس��المة تُطلب قبل 

الغنيمة.
وعالم��ة ص��دق املناف��س هي 
اإلس��راع إلى مرض��اة اهلل و إلى 
العمل الصال��ح لألثر: )من خاف 
أدلج )أي بكر بالطاعة( ومن أدلج 
بل��غ املنزل )الغاية( أال إن س��لعة 
اهلل غالية، أال إن سلعة اهلل هي 
اجلنة(.  واخلاس��ر م��ن كان يومه 
كأمس��ه، ليس فيه زي��ادة عمل 
صال��ح لألثر: )من اس��توى يوماه 

فهو مغبون(.  فكيف مبن كان في 
هبوط دائم؟ 

 أنواع التنافس:  
1- التنافس في مرضاة اهلل: 

في طلب الشهادة في سبيله: 
ج��اء جماع��ة من األصح��اب إلى 
رس��ول اهلل   وطلب��وا من��ه م��ا 
يحملهم عليه للغزو، فقال لهم: 
))واهلل ال أجد ما أحملكم عليه((، 
فتول��وا وه��م يبك��ون، فأنزل اهلل 
عذرهم في كتابه فقال:  وال على 
الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت 
ال أجد م��ا أحملكم علي��ه تولوا 
وأعينهم تفي��ض من الدمع حزنا 

أال يجدوا ما ينفقون ]التوبة:90[
2- التنافس في الطاعات:  

والعب��د إذا م��ات أيق��ن أن كل 
مظهر أو زينة كان يحياها تافهة، 
ولي��س له م��ن مؤن��س إال عمله 
الصالح للحديث: ))إذا مات العبد 
تبع��ه ثالثة: أهل��ه وماله وعمله؛ 
ويبق��ى  ومال��ه،  أهل��ه  فيرج��ع 

عمله((.  وس��ئل أح��د الصاحلني 
عن س��بب صالحه، فقال: )رأيت 
لكل إنس��ان محبوب��اً ولكن هذا 
احملب��وب ال يدخل مع��ه في قبره، 
وإمن��ا يدع��ه ويذه��ب فجعل��ت 
محبوبي احلس��نات فهي معي ال 

تفارقني(. 
لتنف��ل  ا ومن الطاعات:  
بكثرة السجود للحديث: ))سأل 
رج��ل رس��ول اهلل   مرافقته في 
اجلنة، فقال له: أعّني على نفسك 
بكثرة السجود((.  ومن الطاعات 
قض��اء حوائج املس��لمني وتفقد 
أحوالهم واإلصالح بينهم.  ومن 
الطاعات، ذكر اهلل تعالى واإلكثار 
من النوافل في جميع العبادات. 

و الس��بيل إل��ى التناف��س: أن 
نعظ��م أم��ر اآلخ��رة؛ وق��د تكرر 
الدني��ا  عل��ى  اآلخ��رة  تفضي��ل 
)ولآخ��رة خير لك م��ن األولى( - 
)ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا أفال 

تعقلون؟(.

التصرحيات املتداولة 
تشّبه املصاحلة

 

»بطبخة حبص«

املطلوب اليوم 
مصاحلة حقيقية على 

قاعدة برنامج وطين 
مقاوم إلنقاذ األقصى 

واألسرى وحترير 
األرض وليس القتسام 

املقاعد


